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Referat fra bestyrelsesmøde i Motorbådsklubben Guldborgsund d. 21-11-2018 
 
Fremmødte:  Bestyrelse  Int. 
  John Kildsgaard JK 
  Bent Jensen  BJ 
  John Ole Hansen JO  
  Kim Dybsø  KD   
  Karsten Staun KS - afbud  
  Lasse Christensen LC 
  Jens Erik Nikolaisen  JE   
 

Referent: LC 
 
Godkendelse af sidste referat: Godkendt 

Dagsorden: 
1. Siden sidst: 

Ingen bemærkninger 
 

2. Evt. opfølgning på referatet 
Ingen bemærkninger 

 
3. Diverse orientering og status: 

a. Formand: 
Formanden takker for de gaver, vi har modtaget i anledningen af indvielsen, af vores nye 
klubhus, samt glæder han sig over den gode fest, samt tilslutningen til den ☺ 
Bestyrelsen skal underskrive for forlængelsen af vores spiritusbevilling. 
 

b. Klubhuset og afslutning af byggeprojektet. 
Regnskabet er ikke helt afsluttet endnu med Idebyg, Klubhuset er lavet færdigt, så det er 
blot de sidste detaljer der skal på plads, inden vi kan afslutte det helt. 
Ibrugtagning og færdigmeldingen er modtaget, så det er godkendt fra kommunen af 

 

c. AMBA: 
Der er stadig en henstilling til, at der ikke bliver parkeret længerevarende på de få 
pladser, som vi har til rådighed. 
Parkerings mulighederne bliver stadig drøftet, men der er ikke nogen afklaring endnu. 
 

d. Kasserer herunder status regnskab 2018: 
Der er en del medlemmer der ikke har betalt medlemskab endnu, så der er blevet udsendt 
rykker for betalingen. Der er en del som stadig betaler direkte til banken, men vi 
henstiller til, at man betaler via det link, hvor det går over Harba. 
Vores økonomi følger status som forventet. 
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e. Broerne: 
Vand og el er taget helt fra på nordbroen, på hovedbroen er det kun vand. 
Der er fra bestyrelsen siden, blevet besluttet, at der vil blive pålagt et fastligger gebyr, til 
dem som der bor i deres både året rundt. Gebyret vil blive på 2.500,00 kr. og bliver 
fremadrettet opkrævet sammen med vinterpladserne, som er fra 1. november, men fra 
denne sæson bliver det opkrævet, med betaling til 1. januar.   
 

f. Status medlemmer, herunder optagelse nye medlemmer: 
� Medlemslisten – opdateret november 2018 
� Følgende nye medlemmer er meldt ind: 3, der er 3 meldt ud. ☺ 
� Status nu på medlemmer er: 54, hvoraf 28 har bådplads nu og 3 som skal have en til 

foråret. 
 
 

4. Sager til behandling 
a. Kommende arrangementer 

Julefrokosten er som i nok har opdaget ikke blevet til noget i år, og vi undskylder også, at 
vi ikke har fået udsendt et skriv om dette, så beklager dette.. 
Men vi vil prøve at se om vi måske kunne finde en dag over vinteren, hvor vi kunne 
mødes over lidt god mad, måske kogt sild og hvad dertil høre ☺ andre forslag er 
velkommen.. 

 
b. Opgaver inden vinteren.: 

Der mangler at få haveborde og stole ind, men bestyrelsen vil se om de kan finde en dag 
hvor det kan udføres. 

 
 
 

5. Evt. 
Der bliver købt fjernsyn og antenne, for en del af pengegaverne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Næste bestyrelsesmøde er dato: 17-01-2019 


